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TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA N°04- /2019 

TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA 
BAHIA (TCE/BA) E A ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA (ALBA). 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA, doravante denominado TCE/BA, 
com sede no Ed. Cons. Joaquim Batista Neves, n° 495, Plataforma 05, Avenida 4, Centro 
Administrativo da Bahia — CAB, Salvador/BA, CEP 41.745-002, inscrito no CNPJ/MF n° 
14.674.303/0001-02, neste ato representado por seu Presidente, CONSELHEIRO 
GILDÁSIO PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO, e a ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DA BANIA, doravante denominada ALBA, com sede à Av. 
Luís Viana Filho, Palácio Dep. Luís Eduardo Magalhães, ia  avenida, n° 130, CEP 41.745-
001, Centro Administrativo da Bahia (CAB), Salvador, Bahia, e inscrição no CNPJ/MF n° 
1.674337/0001-99, neste ato representado pelo seu PRESIDENTE DEPUTADO 
NELSON LEAL, devidamente autorizado pela ATA DE POSSE, publicado no Diário 
Oficial de 02 de fevereiro de 2019, firmam o presente Convênio, com base nos artigos 
170, 171 e parágrafos da Lei n° 9.433/2005, sujeitando-se as partes às determinações da 
legislação supra e suas posteriores alterações, bem como às seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO 

Constitui objeto do presente Termo de Cooperação Técnica a transferência de 
conhecimentos, metodologias, experiências e os códigos fontes dos programas de 
assinatura eletrônica desenvolvido pelo TCE/BA para o Sistema de Gestão Eletrônica de 
Processos e Documentos (PROinfo) por meio da capacitação no uso das tecnologias 
utilizadas pelo TCE/BA para assinatura eletrônica. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAÇÕES DA ALBA 

2 São atribuições e responsabilidades da ALBA: 

zelar pelo uso adequado dos produtos recebidos, comprometendo-se a 
assegurar que os servidores e colaboradores somente as utilizarão nas 
atividades vinculadas às finalidades institucionais, não podendo transferi-las a 
terceiros, a título oneroso ou gratuito, sob pena de extinção imediata deste 
instrumento, bem como de responsabilização por danos porventura ocorridos; 

manter o grau de confidencialidade atribuído pelo cedente às informações a 
que tiver acesso por força deste Termo, nos termos da legislação em vigor e 
da respectiva regulamentação interna; 

guardar sigilo dos dados e informações postas à disposição, utilizando-os, 
exclusivamente, em processo ou procedimento formalmente constituído ou por 
meio de solução informatizada desenvolvida para fins do exercício de funções 
institucionais; 
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d) dar conhecimento aos envolvidos que: 

não deverão utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, 
para gerar benefício próprio ou de terceiros; 

não deve apropriar-se para si ou para outrem de material e da 
tecnologia da informação que venha a ter acesso; 

não deve repassar o conhecimento das informações confidenciais e 
que poderá ser responsabilizado a ressarcir a ocorrência de qualquer dano 
e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das informações 
fornecidas. 

e) zelar e difundir as boas práticas de segurança da informação; 

f) fornecer ao TCE/BA as melhorias que tenha implementado nos produtos 
recebidos. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES DO TCE/BA 

3. São atribuições e responsabilidades do TCE/BA: 

Fornecer à ALBA treinamento para utilização do programa de assinatura 
eletrônica do TCE/BA, a partir de um cronograma previamente elaborado e 
aprovado pelos partícipes, adequado à disponibilidade de agenda; 
Comunicar à ALBA acerca das inovações introduzidas no Sistema e as 
alterações nas suas funcionalidades. 

CLÁUSULA QUARTA — DO DIREITO DE PROPRIEDADE 

4.1 — A propriedade dos produtos cedidos é exclusiva do TCE/BA. 

4.2 — Os produtos cedidos, a que se refere o presente Termo de Cooperação, não 
poderão ser objeto de doação, venda, locação, cessão, transmissão, empréstimo, 
transferência ou qualquer outro tipo de disponibilização, total ou parcial, pela ALBA a 
terceiros, sem autorização expressa do seu proprietário. 

4.3 - Sempre que for divulgada a tecnologia utilizada pela ALBA nos seus produtos 
desenvolvidos a partir dos recursos cedidos neste Convênio, deverá ser divulgada, 
quando for o caso, a devida referência à propriedade que cabe ao Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia. 

CLÁUSULA QUINTA - DA ESTIMATIVA DE CUSTOS 

A seguir estão elencados o esforço aproximado, em horas e em reais, para cada etapa 
necessária no desenvolvimento dos produtos ora cedidos, considerando os preços 
médios praticados pela Companhia de Processamento de Dados da Bahia (PRODEB): 
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WrICE DO ESTADODECIA DADIA 

# Atividades 
Esforço 

(h) 

Custo 

Unitário 

(R$) 

Custo Total 

(R$) 

1 

Reuniões da equipe técnica do TCE/BA com a 

Assembleia 	Legislativa 	para 	alinhamento 	do 

conhecimento sobre os objetivos do Termo de 

Cooperação 

08h R$ 104,45 R$1.671,20 

2 Desenvolvimento 	da 	biblioteca 	de 	assinaturas 

eletrônicas do TCE 
500h R$ 104,45 R$ 52.225,00 

3 
Capacitação 	da 	equipe 	técnica 	da 	ALBA 	nos 

códigos fontes 	da 	biblioteca 	de 	assinatura 	do 

TCE/BA 

16h R$ 105,18 R$ 6.731,20 

4 Capacitação da equipe técnica da ALBA sobre a 

Política de Certificado Digital do TCE/BA 
02h R$ 105,18 R$ 1.730,88 

5 Capacitação da equipe técnica da ALBA sobre a 

Política de Assinatura Digital do TCE/BA 
02h R$ 47,68 R$ 762,88 

TOTAL 528h R$63.121,16 

O esforço de 528h, convertido para o valor financeiro de R$ 63.121,16 (sessenta e três 
mil, cento e vinte e um reais e dezesseis centavos), através do valor do custo unitário 
de hora técnica praticado pela PRODEB, nos termos da Instrução Normativa n° 13/2008, 
representa a economia obtida pela Assembleia Legislativa (ALBA) com a cessão dos 
produtos previstos neste convênio. 

CLÁUSULA SEXTA — DA GRATUIDADE 

5.1 — O presente Termo de Cooperação Técnica não acarretará ônus financeiro aos 
participes, motivo pelo qual não consignará dotação orçamentária. 

5.2 — Entretanto, cada participe responderá, às suas custas, com os recursos humanos e 
materiais necessários ao fiel cumprimento do presente Termo de Cooperação Técnica, 
de acordo com as obrigações assumidas. 

5.3 — Fica vedado o pagamento de qualquer taxa de administração ou outras formas de 
remuneração aos participes, bem como a cessão ou transferência a terceiros da 
execução do objeto do presente Termo de Cooperação Técnica. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DAS COMUNICAÇÕES OFICIAIS 

O descumprimento das obrigações previstas no presente instrumento será comunicado 
pela parte prejudicada à outra, mediante notificação por escrito, a fim de que seja 
providenciada a sua regularização no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
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CLÁUSULA OITAVA — DA FISCALIZAÇÃO 

7.1 — Caberá ao TCE/BA fiscalizar a fiel observância das disposições deste Termo de 
Cooperação, sem prejuízo da fiscalização exercida pela ALBA, dentro das respectivas 
áreas de competência. 

7.2 - Para a gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do objeto 
do presente Termo de Cooperação Técnica, o TCE/BA e a ALBA designarão 
nominalmente os servidores responsáveis, por meio de troca de documentos, indicando, 
além dos setores em que estão lotados, telefones para contato e endereços eletrônicos 
respectivos. 

CLÁUSULA NONA — DA VIGÊNCIA E DAS ALTERAÇÕES 

9.1 A vigência do presente Termo de Cooperação será a partir da data de publicação no 
Diário Oficial Eletrônico do TCE/BA, tendo validade por 60 (sessenta) meses, podendo 
ser alterado, na forma do art. 143 da Lei n° 9.433/2005, hipótese na qual será celebrado 
o competente Termo Aditivo. 

9.2 — O presente Termo de Cooperação Técnica poderá ser alterado, de comum acordo 
entre os partícipes, mediante assinatura de Termo Aditivo, obedecidas as disposições 
legais aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DO SIGILO 

Os partícipes se obrigam a manter sob o mais estrito sigilo dados e informações aos 
quais venham a ter acesso sob e em função deste Convênio, não podendo, de qualquer 
forma, direta ou indiretamente, dar conhecimento a terceiros das informações 
confidenciais trocadas entre os acordantes ou por eles geradas na vigência deste 
Convênio. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA DENÚNCIA E RESOLUÇÃO 

Este instrumento poderá ser denunciado por qualquer dos partícipes mediante notificação 
ao outro, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e resolvido de pleno direito, 
automaticamente, independentemente de notificação, por descumprimento de qualquer 
de suas cláusulas ou condições ou pela ocorrência de caso fortuito e força maior. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA PUBLICAÇÃO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 — A publicação do presente instrumento será providenciada por cada um dos 
partícipes, nos respectivos meios de comunicação oficial, no prazo de até 10 (dez) dias a 
contar de sua assinatura. 

10.2 — Os casos omissos no presente ajuste serão resolvidos de comum acordo entre os 
partícipes, podendo ser firmados, se necessário, Termos Aditivos que farão parte 
integrante deste instrumento. 
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10.3 Considerando que a cessão dos produtos objeto do presente Convênio de 
Cooperação Técnica não envolve repasse de recursos e tampouco acarreta custos para 
as partes, dispensam, em comum acordo, a elaboração e aprovação de Plano de 
Trabalho e declaram que o presente Termo compreende as informações exigidas pelo 
art. 171 da Lei Estadual n° 9.433/2005. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DO FORO 

Fica eleito o foro da comarca de Salvador, capital do Estado da Bahia, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas do presente termo. 

E por estarem justas e acertadas, as partes firmam o presente instrumento em 3 (três) 
vias de igual teor e forma, para um só efeito. 

Salvador, 23 de  -rnajib 	de 2019. 

Iv 
Conselheiro GILDÁSIO PEN 

Presidente do Tribunal 	ontas 	 Bahi 

Testemunhas: 
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ATOS ADMINISTRATIVOS Considerando o disposto na Resolução n°43/2017, de 18 de abril de 2017, que 
alterou o Regimento Interno desta Corte, 'após apreciação para fins de registro, 
reconheço a legalidade do Decreto Judiciário, publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico de 03/04/2019, que aposentou o servidor Ivanildo GouVêa Santos, 
Cadastro n°192.622-5, indicando-lhe os proventos mensais, fixados pelo Órgão de 
Origem como se segue: 

Vencimento 	  R$ 8.784,56 
Vantagem Pessoal de Eficiência (TJ) 	  R$ 1.117,77 
Adicional Tempo de Serviço— 33%. 	 R$ 2.898,90 
Grat. Ativ. Externa 	  R$ 2.635,37 
Total 	 R$ 15.436,60 
(Quinze' mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta centavos) 	 

As melhorias posteriores à data da inativação deverão ser incorporadas aos 
proventos da inatividade, independentemente de nova decisão deste Tribunal. 

Salvador, 21 de maio de 2019. 

Inaldo da Paixão Santos Araújo 
Conselheiro Relator 

Tomei conhecimento 

PRESIDÊNCIA 
_ 

PORTARIA DA PRESIDÊNCIA 

CONCESSÃO LICENÇA-PRÊMIO 

ESES.. 

85 FERNANDO ANTONIO LIMA DA SILVA 03 31/03/2019 
030  

87 JOÃO FERNANDESDE SOUZA 03 26/03/2019 

.12A,NCISCair 	SI '"
G ONÇALVESNET 

LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Camila Luz de Oliveira 
Representante do Ministério Público de Contas 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Processo: TCE/003960/2019 
Natureza: Aposentadoria Voluntária Integral 
Origem: Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) 
Relator: Conselheiro Inaldo da Paixão Santos Araújo 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BANIA 

DECiSÃO MONOCRÁTICA N°000735/2019 

Ementa: Aposentadoria Voluntária com proventos integrais. Portarias concessórias 
de aposentadoria. Apreciação dos Atos Aposentadores conforme a Lei. 

Vistos, etc.; 

Considerando o disposto na Resolução n° 043, de 18/04/2017, que alterou o 
Regimento Interno deste TCE, após apreciação para fins de registro, reconheço a 
legalidade das Portarias concessórias de aposentadoria, a seguir relacionadas, do 
quadro de pessoal da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), a 
partir da data de publicação dos atos originais: 

i):•'ágaikelAil'êki • Üiltkáidastro 	 Data IMPft3ãia'S'al 
ARoserilu.dpilu:publica£u2 

SEC 111300422 2874 07/11/2018 07/11/2018 

traU,MO DO TERMO DE CONVÊNIODE COOPEI3AÇA0 TÉCNICA n%07/2019, . 	„  

Processo: TCE/003824/2019. 
Fundamentação Legal: Arts. 170 e 171 da Lei Estadual-BA n.° 9.433105. 
Parecer Jurídico: 000584/2019. 
Partes: Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), CNPJ n° 
14.674.303/0001-02, e a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (ALBA), CNPJ 
n° 14.674.337/0001-99. 
Objeto: Transferência de Conhecimentos, Metodologias, Experiências e os 
Códigos Fontes dos Programas de Assinatura Eletrônica desenvolvidos peio 
TCE/BA para o Sistema de Gestão Eletrônica de Processos e Documentos 
(PROinfo) por meio da Capacitação no uso das Tecnologias utilizadas pelo TCE/BA 
para Assinatura Eletrônica. 
Data de Assinatura: 23/05/2019. 	 . 	. 
Vi. ência: 60 (sessenta meses a adir da data constante nesta publicação. 

Maria Lúcia Oliveira Bahia 
d7/117201'6' 0711/2018 Mana4,Aeà,,,, 	arpão 

EUIT6átitáriãffigr"D 
11593619é2881 

SICniffiff":09.49X9V13918  09/11/2018 

09/11/2018 SEC 112591343 2940 09/11/2018 

SEC 112590729 2941 09/11/2018 09/11/2018 

•• Edvan a ornes,- arnetro 

Silvia 	Lúcia 	Santos 
Nasáimento 

Ivaha 
âtro 

Margarete 	Cristina 
Bitencourt Santos 

SEC 112580'473A941 agaidi oglp2Mgs Selen'è.44ãli dá Costa 
14.44. 

SEC 111943424 2941 	09/11/2018 09/11/2018 Laurentino 
Pirnentel 

Ferreira 

TC E As. melhorias posteriores à data das inativações deverão ser incorporãdas aos 
proventos da inatividade, independentemente de nova decisão deste Tribunal' 

Salvador, 21 de maio de 2019. 

lnaldo da Paixão Santos Araújo 
Conselheiro Relator 

Tomei conhecimento 

Camila Luz de Oliveira 
Representante do Ministério Público de Contas . 

A marca do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE) é composta de dois 
triângulos encerrados por barras horizontais. A distribuição das figuras geométricas 
sugere a simetria de uma balança, símbolo da justiça, e, por que não dizer, do 
equilíbrio orçamentário .e das contas 'públicas. As :barras representam o papel 
fiscalizador do TCE, órgão auxiliar, para fins de controle externo, do Poder 
Legislativo. 

TCE eDOTCE 
Tribunal de Contas do Estado da Bania 
www.tee.ba.gov.br  

Documento assinado eletronicamente • 
Utilizando certificação digital da ICP-BrasIl 

Maduce Lopes Rocha 

rraRNEC :nP,fido de 

Edvaldo Altino de Souza 

Joelit 
Rita de Cassia Correia 
Rocha 

NinijaniáROCha',Moréfra 

Zildenir Alves da Silva 

SEC 112389152 2939 09/11/2018 09/11/2018 

'111961;4Zé2939t  09111/2018 

09/11/2018 09/11/2018 

:osoitgaegOiwng 
09/11/2018 09/11/2018 

S C11112427340 r2940  09/1172018:0911172018 

SEC 112397919 2940 09/11/2018 09/11/2018 

1R§Pál,§004°  
SEC 112593426 2940 
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